
TARKISTA ENNEN MATKALLE LÄHTÖÄ  

      

Passin ja henkilökohtaisten asiakirjojen suojeleminen 
• Yhdysvaltojen ulkopuolelta matkustavilla on oltava voimassa oleva passi, 

joka on allekirjoitettava ja joka sisältää riittävästi tyhjiä sivuja 

viisumileimoille sekä viisumi tai ESTA Bostoniin matkustamista varten. 

Passin on oltava voimassa yli kuusi kuukautta maasta poistumisen jälkeen. 

Riippuen matkustajan kansalaisuudesta ja matkan pituudesta viisumi voi 

olla pakollinen. Lisätietoja löytyy näiden linkkien kautta: US Department of 

State -viisumisivu tai FVDG/DGE-seminaarin verkkosivu. 

 
• Älä pakkaa passia ruumaan meneviin matkatavaroihin, sillä tarvitset sitä lähtöselvityksen tekemiseen. 

 
• Ota kaksi kopiota kaikista asiakirjoistasi. Jätä yhdet kopiot kotiin ja pidä yhdet kopiot käsimatkatavaroissasi 

erillään itse passista ja luottokorteista. Ilmoita luottokorttiyhtiöön matkasuunnitelmistasi ennen lähtöäsi 

matkalle. 

 
• Suojele itseäsi langattoman identiteettivarkauden varalta (tunnetaan myös RFID-identiteettivarkautena). 

Suojele passiasi, luottokorttejasi ja muita tärkeitä asiakirjoja käyttämällä RFID-eston mahdollistavaa suojaa, 

passikansiota, lompakkoa tai muuta välinettä (näitä voi ostaa eri kaupoista ja verkosta). 

 

Sairaanhoito ja vakuutukset 
• Lions Clubs International ei tarjoa jäsenilleen matka- tai sairausvakuutusta tulevien piirikuvernöörien 

seminaarin tai kansainvälisen vuosikokouksen ajaksi eikä meno- tai paluumatkalle. Varmista, että sinulla (ja 

perheenjäsenilläsi) on riittävä sairausvakuutusturva. 

 

Matkapuhelin 
• Tarkista palveluntarjoajaltasi ennen matkalle lähtöä, millainen kansainvälinen kattavuus sinulla on 

matkapuhelimessasi. 

 
Sähkö 

• Yhdysvalloissa vakiojännite on 120 V tyypin A ja B pistorasioilla. Jos varusteesi 

edellyttävät toisenlaista jännitettä, tuo mukanasi pistorasiasovitin ja muuntaja.  

 

Ilmasto 

• Keskilämpötila on yleensä noin 26º C (79º F). Bostonissa on heinäkuussa yleensä 

aurinkoista ja sateita on harvoin. Rakennuksissa on ilmastointi, joten suosittelemme 

esimerkiksi villatakin tai jakun kantamista mukana. 

 

Aikavyöhyke 

• Boston, Massachusetts on Eastern Daylight -aikavyöhykkeellä. Eastern Daylight Time (EDT) on 4 tuntia 

Greenwichin aikaa (GMT-4) jäljessä. 

 

Suositeltu pukeutuminen 

• FVDG/DGE-seminaarin aikana suositellaan pukeutumista Business-tyylisiin tai moninkertaispiirin asuihin. 

Juhlaillalliselle suositellaan Business-tyyliä, juhlapukua tai kansallispukua. 

 

 Miehet Naiset 

Business Puku tai irtotakki ja solmio. Puku tai jakku. Hame, housut tai mekko 

Muodollinen Tumma puku tai smokki Iltapuku tai cocktail-asu 

Piirin/moninkertaispiirin  
univormu 

Pikkutakki ja solmio tai huivi, piirin tai moninkertaispiirin sääntöjen mukaan 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar

